
Kulturno društvo "Peter Martinc" - Association Culturelle Peter Martinc  

Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper, Slovenija 

 

UČIMO SE FRANCOSKO  

 

Vabilo v poletno šolo francoskega jezika 

3. do 7. julij 2017 

Osnovna šola Vojke Šmuc, Izola 

 

Kulturno društvo Peter Martinc učencem druge triade (9 – 11 let) in tretje triade (12 – 14) 

osnovne šole tudi letos nudi možnost, da v sproščenem okolju ob različnih vodenih 

dejavnostih pridobijo osnove francoskega jezika in kulture ali pa nadgradijo že 

pridobljeno znanje.    
 

V popoldanskem delu programa imamo tudi dve delavnici, in sicer glasbeno, ki jo bo vodila 

Anita PRELOVŠEK, priznana flavtistka in učiteljica glasbe ter likovno, ki jo bo vodil 

francoski slikar iz Lilla Vianney LEFEBVRE. Učenci bodo imeli 4 ure glasbenega pouka in 6 

ur likovne ustvarjalnosti. 

 

Tečaj bo trajal en teden, od ponedeljka, 3. julija do petka, 7. julija 2017 na Osnovni šoli 

Vojke Šmuc v Izoli, Prešernova cesta 4. Pouk bo potekal od 9.00 do 15.30, udeležence  pa 

bomo sprejemali pol ure pred začetkom pouka, izjemoma po dogovoru tudi prej.  

 

Učenje jezika bo kot rdeča nit povezovalo vse dejavnosti: jezikovno, glasbeno, motorično, 

kulturološko. Poleg 20 ur jezikovnega učenja se bomo posvetili igram, športu in kulturnim 

dejavnostim. Zanje bodo skrbeli pedagogi in izkušeni spremljevalci. Udeleženci, če bodo to 

želeli,  bodo dobili tudi kosilo.  

 

Ponujamo vam tri možnosti:  

 celodnevno šolo s kosilom (9.00–15.30) – 140 € 

 dopoldansko šolo s kosilom (9.00–13.00) – 95 € 

 dopoldansko šolo brez kosila (9.00–12.00) – 75 €. 

 

Prilagamo osnutek urnika poletne šole. Cena poletne šole za vzgojno, izobraževalno in 

prostočasno dejavnost je, glede na obliko, ki jo boste izbrali, od 75 do 140 evrov. 
 

Prihod 

Jezikovni 

pouk 

 

delavnica Jezikovni 

pouk  

 

Kosilo 

Delavnica – 

didaktične 

igre /petje  

Rekreacija  Varstvo in 

odhod 

8. 30 

do 

9.00 

9.00 

do 

9.45 

9.50 

do 

11.20 

11.20 

do 

12.05 

12.15 

do 

13.00 

13.00 

do 

14.30 

14.30 

do 

15.30 

 

do 16.00 ure 

 

Za vse nadaljnje informacije smo na voljo na naslovu info@petermartinc.org ali po telefonu: 

041 692 389 (Neva Zajc). Prijave bomo zbirali do 15. junija 2017. 

 

Prosimo vas, da priloženo prijavnico oddate v tajništvu šole ali jo pošljete po elektronski pošti 

na naslov: info@petermartinc.org. Informacije o poletni šoli bodo na voljo tudi na spletni 

strani društva: http://www.petermartinc.org  

 

 

V Kopru, 11. maja 2017  

Voditeljici šole  

dr. Lucija Čok in Neva Zajc 

mailto:info@petermartinc.org
http://www.petermartinc.org/


 
Kulturno društvo "Peter Martinc" - Association Culturelle Peter Martinc  

Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper, Slovenija 

 

Prosimo, da nam prijavo pošljete do 15. junija 2017 po elektronski pošti na naslov: 

info@petermartinc.org ali oddate v tajništvu vaše osnovne šole.  

 

 

PRIJAVNICA ZA POLETNO ŠOLO FRANCOSKEGA JEZIKA, 3. - 7. julij 2017 

 

 

Podpisani / a____________________________ 

 

tel. in e-pošta_______________________________ 

 

prijavljam svojega sina / svojo hčerko_____________________________________,  

 

učenca / učenko _______________razreda OŠ ______________________ 

 

 

v poletno šolo francoskega jezika, ki bo potekala od 3. 7. do 7. 7. 2017 na Osnovni šoli 

Vojke Šmuc, Prešernova cesta 4, Izola.  

 

Označite izbiro: 

o Celodnevna šola s kosilom (9.00–15.30), cena 140 €  

(šola 115 €, zavarovanje in material 5 €, kosilo 20 €), 

o Dopoldanska šola s kosilom (9.00–3.00), cena 95€   

(šola 70 €, zavarovanje in material 5 €, kosilo 20 €), 

o Dopoldanska šola brez kosila (9.00–12.00), cena 75 €  

(šola 70 €, zavarovanje in material 5 €). 

Cene veljajo v primeru, da so skupine polne (10 učencev).  

 

Ustrezno vsoto bom nakazal / a na TRR društva št. 1010 0003 5224 575 pri Banki Intesa 

Sanpaolo do 1. 7. 2017 (sklic: datum plačila (na primer 00 20062017). 

 

 

Datum: ____________________    Podpis: __________________ 

 

 

mailto:info@petermartinc.org

